
Doutora Carla também é uma profissional

do séquiço.

Profissional do séquiço

Origem: Desciclopédia, a enciclopédia livre de conteúdo.
Esta página se  adequa à Nova Política de Conteúdo Sexual.

 Tirem as crianças da sala! Este artigo tem conteúdo impróprio para menores!

Este artigo pode conter pornografia pesada ou leve. De preferência, leia-o de

olhos fechados...

Se ele estiver cometendo uma infração à Política de Conteúdo Sexual, por favor, reporte à moderação.

Você quis dizer: Tua mãe
Google sobre Profissional do séquiço

Você quis dizer: Tua irmã
Google sobre Profissional do séquiço

Experimente também: Puta 
Sugestão do Google para Profissional do séquiço

 Como dizem: sou eu que acho tudo gozado... 

Faxineira de Motel sobre Profissional do Séquisso

 Dê uma rodadinha, dê uma rodadinha. 

Repórter Safado sobre varejeira

 Mas você... você... gozou? 

Repórter Safado sobre Velhinho que Comeu e Não Pagou

 Te quiero, puta! 

Rammstein sobre varejeira

 Não vale nem um centavo! 

Velhinho que Comeu e Não Pagou sobre Profissional do Séquisso

 Que tem eu? 

Bruna Surfistinha sobre Profissional do séquiço

 Puta que pariu!!! 

Dercy Gonçalves sobre filho(a) da Profissional do Séquisso

 Então eu procuro a profissional, meu mano, que ela sabe o que faz! 

Mr. Catra sobre Profissional do Séquisso

 Sem vergonha, sem ver-go-nham 

Silvio Santos sobre Velho que comeu e não pagou

 Eu mereço quanto, amô? 

Profissional do Séquisso sobre ela mesma

5 real pra fazer caridade! 

Velho que comeu e não pagou sobre comentário acima

 Chupomiarrola, chupomiarrola, chupomiarrola... Depois queria dar o cú 

Velho que comeu e não pagou sobre Profissional do Séquisso

Cu não tem acento! 

Professor Pasquale sobre o que foi dito acima

 Vagabundaaa!!! Vagabundaaa!!! Vagabundaaa!!! 
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Outra profissional do séquiço à

espera de um cliente.

Profissional do Séquisso

exercendo sua profissão.

É fácil identificar casas de

profissionais do séquisso.

Gilberto Kassab, Prefeito de São Paulo, sobre sobre Profissional do Séquisso

 Na União Soviética, a Profissional do Séquisso come e não paga a VOCÊ!! 

Reversal Russa sobre Profissional do Séquisso

 Você vai me pagar! 

Profissional do séquisso sobre velhinho que comeu e não pagou

 Essa tem catiguria! 

Bebel sobre profissional do séquisso

 Profissional do Séquiço, É MARA! 

Seu Ladir sobre Profissional do Séquiço

 Minha vida é uma prustituição 

Profissional do Séquisso sobre sua vida

 Relaxa e goza... 

Marta Suplicy sobre Profissional do Séquisso

 Fintxi Reááis... 

Vanessão sobre qualqer coisa relacionada a séquiço

Profissional do Séquisso nasceu dia 24
de fevereiro de 1969 em Maceió, Alagoas.
Ficou conhecida por aparecer no
programa Fique Alerta após ter sido
comida pelo velho que comeu e não
pagou e não ter recebido seu pagamento.
Dizem que ela recebeu lições de como
trabalhar bem com Xuxa e Bruna
Surfistinha, afinal a vida delas também é
uma prostituição.

Tabela de conteúdo

1 Frases Consagradas
2 Vida depois da fama
3 Ver também
4 Links

Frases Consagradas

Eu mereço quanto, amô?
Me respeite, véio sem vergoim!
Eu sô mulé di cincu reau?
Num sô travéco num!
Você vai me pagá na dílegacia!
Você vai mi pagá! Dô não, não ti devo nada!
Eu sô prostituta, minha prostituição... Ólie, a minha vida é uma
prostitução, viu!
Eu sô uma prófissional do séquisso!
Amô paga uma dose di uisquê.
Né q'eu quera o uisquê, mais a casa ezége.
Se ela dança eu danço.
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Anúncio de entretenimento

adulto masculino subliminar

nos Classificados.

Profissional qualificada

Eu sou puta mas eu sou limpinha tá?
Eu faço oral sem frescura!!
Óh só, se você num tivé dinhêro eu aceito vale-transporte tumém!
Aceitu týckt refeição tãbém.
Quanta catiguria...
Faço uma por 25 e decho goza duas veis.
Cobro 20 real por uma hora. Compreto por duas hora é 30 real.

Vida depois da fama

Profissional do séquisso virou apresentadora de TV em um programa onde
recebe convidados para entrevistas junto com a praticamente internacional
Babá Violenta, além de continuar fazendo uns bicos por aí... Depois que
ficou famosa também, trabalhou em um seriado com o brad pitanga, o filme
se chama joao bosco acustico..

Ver também

Velho que Comeu e Não Pagou

Profissional despois do grande sucesso nacional e sendo alvos de inúmeros
paparazzo, se refugiou na ilha do marajó, andando de embarcação em
embarcação procurando velhinhos que pagam. Passou também uma
temporada no Rio grande do Sul, tentando acabar com o mito de que os
gaúchos são viados, não obtendo muito exito. Atualmente vive em
tangamandapio e é esposa do carteiro Jaiminho da turma do Chaves.

Links

Confira o drama da Profissional do Séquisso (http://www.youtube.com/watch?v=MAsvpMd-rdo)
Site do Ministério do Trabalho sobre a profissão "Profissional do Séquisso" (http://www.mtecbo.gov.br
/busca/descricao.asp?codigo=5198-05)

As melhores minas do Universo
(e as piores também...)

Aeromoças • Amélias • Bailarinas • Barangas • Boazinhas • Armadilhas • Cocotas •
Coelhinhas da Playboy • Dançarinas • Deusas • Donzelas • Enfermeiras • Empregadas •
Esposas  •  Estagiárias  •  Freiras  •  Galinhas  •  Garçonetes  •  Gostosas  •  Góticas  •
Groupies • Gueixas • Gurias Retardadas • Irmãs • Irmãzinhas • Lésbicas • Líderes de
torcida • Loiras • Moças • Mães • Marias Chuteiras • Miguxas • MILFs • Minas • Mina
mó legal • Modelos • Morenas • Mulatas • Mulheres • Namoradas • Nerds gostosas
(Homem! Você não leu isso! Se leu, você é um Nerd! Você nem viu isso! Isso non Ecxiste!) • Ninjas • Noivas •
Otakas • Patys • Piriguetes • Pitas • Popozudas • Primas • Professoras • Profissionais
do Séquiço • Prostitutas • Putas Pagas • Putas Que Pariram • Raimundas • Ruivas • Secretárias • Sogras • Strippers
• Suecas • Vadias • Vagabundas • Vizinhas
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Mostrar

Mostrar

Mostrar

Mostrar

Mostrar

Mostrar

Estas são coisas que você pode comer (ou não):

Tipos de putas: Deusa Puta - Gueixa - Profissional do séquiço - Puta - Puta gostosa - Puta baranga - Puta
paga - Puta de luxo - Stripper - Tua Mãe

Putas: Andréia Schwartz - Bruna Surfistinha

Profissional do séquiço é um dos 100 maiores brasileiros de todos os
tempos!

100 - 081

080 - 061

060 - 041

040 - 021

020 - 001

Celebridades e Memes da Internet

OBJECTION! Este artigo deve estar quebrado!

Mas o quê significa? Uma bandeira de piratas? Um anúncio de um cemitério? NEM

entrou num universuni paraleparalo com recheio de purê de batatas BEEEEEM fo

Guitar Hero. Se você vandalizar este artigo, você vai esfregar todos o

Vs so fla iso pq vs foi ao shopping hoje! (http://www.youtube.com/w

Memes

Personagens

Sources

Lugares

Alimentos

Relacionados

Obtida de "http://desciclopedia.org/index.php?title=Profissional_do_s%C3%A9qui%C3%A7o&
oldid=2883136"
Categorias: Artigos com conteúdo sexual Minas Putas Os Maiores Brasileiros de Todos os Tempos
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Celebridades da Internet Youtube Poop Profissional do sexo

Esta página foi modificada pela última vez às 11h56min de 15 de janeiro de 2013.
Esta página foi acessada 61 578 vezes.
Conteúdo disponível sob Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 .
NENHUM artigo da Desciclopédia representa a verdade. TODOS servem apenas como sátira ou
humor.
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